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Candido Mendes

IJEPIDOPTEROS DE PORTUGAIJ

üepidopteros clos arredores cle Torres Ved,ras

Em setembro de rgoz recebi de meu irmão, Manuel d'Aze-
vedo Mendes, um bom nurnero de lepidopteros que elle caçou
nas ferias desse anno na quinta da Cadiiceira ás faldas do monte
do Soccorro. Infelizmente não me foi então possivel tomar aponta-
mento de todas as especies, pórisso poucas são as que cito dessa
remessa,

Mais tarde, em 19o6-190/, tive occasião de explorar por mim
mesmo essa mesma região nos ro meses que residi no Collegio do
Barro, de outubro a agosto..F-oram porém muito poucos os mo-
mentos que para essa exploração me deixaram livres as outras
occupaçÕes forçosas e mais importantes. Os pontos mais explora-
dos foram a matta do Collegio, formada na maior parte de carva-
lhos (Quercus lusitanica Lam. e coccifera I-.), os montes qüe o
cercam, a quint4 da Cadriceira e o proximo monte do Soccorro.
Numa excursão 5. praia de Santa Cruz, em z4 de abril, apanhei
muitas especies da beira-mar.

No anno seguinte, rgoT-f9o8, recebi ainda rnuitos exemplares
de especies nocturnas que um amigo, o Sr. Philippe Goularte
de Sousa, me enviou do mesmo Collegio do Barro. Inleliznrente

, por motivos alheios á sua vontade não poude continuar as remes-
sas, como desejava.

Espero que. este anno suba ainda o numero de especies na
minha collecção com as que deJá me vae enviando o meu anfifó-
collega e amigo, P." Manuel R ebimbas.

O resultado de todas estas exploraçÕes apresento-o no catalogo
seguinte. Ao R. P.. J. de Joannis devo a fineza de me ter classi-
ficado muitas destas especies principalmente dos microlepidopteros.
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tram. PAPILIONIDAE

Papilio podalirius I-. - No fim de abril vi .1u". .," praia de Santa

Cruz, que deviam ser cla var. Miegii Th.-ltlieg. No fim de ju-
lho vi uma na quinta da Cadriceira-feìsthaxtelii I)up,

P. maehaon I-. -- Só vi uma no fim de julho.
Thais rumina I-. - Uma no meado de março.

tram. PIERIDAE

Pieris brassicae I-. - Observei-a em abril, julho e novembro,
P. rapae L. - Em abril e julho.
P. napi L. -- lião a vi nos arredores de 'I'orres Vedras; mas em

Cintra, que pouco dista, era abundante em abril.
P. daplidice L. -- Só a vi em julho e agosto.

Euchloô cardamines I.. - Não a vi tambem no Barro, mas em

Cintra era abundante em abril.
leptidia sinapis L. -Na Cadriceira em abril, junho e julho.
Colias edusa F. - Abundante em abril na praia da Santa Cruz,

em junho no monte clo Soccorro. Tornou a apparecer no fim
de julho e em agosto.

Gonepteryx rhamni I-. -A{onte do Soccorro em junho.

G. cleopatrà 1,. -- Commum na Cadriceira em junho e julho.

tram. NYMPHALIDAE

Pyrameis atalanta L. - Vi-a em abril e outubro.
P. cardui L. -- Na praia de Santa Cruz em abril e agosto. X{uito

abundante em junho no monte do Soccorro.

Vanessa polychloros L. - Cadriceira, junho.

Melitaea aurinia Rott. - A 3o de abril na Cadriceira. Trouxe de

Cintra a Í7 de abril lagartas da madre-silva, das quaes em maio

me sairam as borboletas em S. Fiel.
Melanargia lachesis Hb. - Frequente em junho no Soccorro e

(ladriceira.

M. syllius Hbst. - Abundante em junho na Cadriceira,
Satyrus statilinus Hufn. -- Commum em agosto na praia de San-

ta Cruz.
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S. fidia L. - Começou a apparecer no meado de julho; abundante
no fim do mez na Serra da Villa e Cadriceira. Vi-a tambern a
4 de outubro.

Pararge aegeria L. -- Commurn de abril a julho.
P. nregera L. - Cadriceira e Barro, junho e julho.
Epinephele jurtina L. var. hispulla Hb. - Abundante desde o

fim cle maio, principalmente em julho.
Num ó as asas anteriores tinham tres manchas amarellas bas-
tante distinctas como as da g, mas menos vivas ; havia-as tam-
bem noutros mas rnais sumidas.

E. tithonus L. -.Junho e julho.
E. ida Esp. --Junho e julho ; abundante no rnatto dos montes da

Serra da Villa.
E. pasiphaê Erp. - Nunca vi borboleta tão abundante como esta

em junho no monte do Soccorro, sobretudo nos caminhos. A
I t de julho já estava a acabar.

Coenonympha dorus Erp.-Abunclante ern julho nurn matto
perto da Cadriceira. Não vi nenhuma toda preta da fórma
òieli Stgr. As asas posteriores por baixo têern os.olhinhos maio-
res que os exemplares do X{inho e da Beira e as asas anterio-
res são menos largas. (Cfr. Brotéria, Serie Zoologica, vol. rx,
pag. 66 e est. u, fig. rJ e 16).

C. pamphilus I-. -- Julho, Caclriceira.

Fam. LyCAENIDAE

Laeosopis robopis Esp. 
-Junho, Cadriceira,

Thecla ilicis var. esculi Hb. -Junho e julho. lJrn exemplar mais
escuro parece ser da var. nx&uretq,nica Stgr.

Callophrys rubi var. fervida Stgr. -Abril, Cadriceira.
Chrysophanus phlaeas L. - Março e abril.

var. coeruleopunctatus Stgr. -Julho, Cadriceira.
ger. est. eleus F. 

-Juiho.Lampides boeticus I-. - Abundante em julho na Cadriceira. No-
vembro.

L. telicanuS Lang. - Abundante em julho na Cadriceira. No-
vembro.

BRoTÉRIA : SERIE zooLocÍc|
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L. argus L. - Commum no monte do Soccorro em junho. Apa-
nhei um exemplar da var. casaìacus Chap. (Trans. entom. Soc.

Lond. tgo7, pag. IJ8 e pl. v, fig. 16 e r/) com pirrtas côr de
fogo por cima no S.

Lycaena lysimon Hb. -Abril e Agosto na praia de Santa Cruz;
em julho era abundante nos caminhos frescos perto da Cadri-
ceira. Tem portanto duas geraçÕes.

L. astrarche Bgstr. ger. est. calida Bell. -Julho, Cadriceira.
L. icarus lìott. var. celina Aust. - Recebi duas do Bar.ro de Ph.

So u sa.

L. bellargus Rott. var. punctifera Obth.-Só apanhei z 3 3 a z7
cle junho na trIelroeira.

L. minimus Fuessl. -- Encontrei cluas na Melroeira em maio.
Cyaniris arg'iolus L. -Em 

julho na Caclriceira.

tram. HESFERIIDAE

Adopaea thaumas Hufn. - Em julho na Caclriceira.
A. acteon Rott. -Julho, Cadriceira e Serra da Villa.
Carcharodus alceae Erp.- Praia de Santa Cruz, abril.
Hesperia sao Hb. -- Abril, Cadriceira.

Fam. SPHINGIDAE

Dilina tiliae L. - Uma em casa á luz ern abril.
Deilephila euphorbiae L. - Cadriceira, agosto (M. Mendes !).

var. grentzenberg'i Stgr. - Em julho na quinta do tsário. Côr
de rosa não só nas asas, mas até a substituir o branco da câ-
beça e thorax.

Chaerocampa celerio L. - Barro (Sousa l).

C. altr,enor L.-Em agosto na Caclriceira (M. Mendesl).
Macroglossa stellatarum L. - Barro (Sousa !).

Fam. NOTODONTIDAE

Drymonia querna F. - Em junho dentro de casa.
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Fam. LYMANTRIIDAE

Lymantria dispar L. - Em julho na Cadriceira.

Fam. LASIOCAM PIDAE

Lasiocampa quercus L. -Agosto, Cadriceira (II. ilIendesl).
L. trifolii var. rata.mae HS. - Barro (Sousa !).

Macrothylacia rubi L. - E,rn junho n4 Caclriceira. No principio
deabrilencontreiemCintraa1agartajáformada,donclenas-
ceu em S. Fiel a borboleta em junho.

F-am. DREPANIDAE

Drepana binaria Hu"n. 
-Outubro (Sousa !).

F'ar:rl., NOCTU IDAE

Acronicta psi L. - Barr:o em rnaio. E,ncontrei a lagarta em no-
vembro no r.rlmeiro e vi-a tambem a comer as folhas de nes-

^. 
Xt**ï; L. -- Março, Barro i junho, Caclriceira.

Agrotis janthina E.p. - Cadriceira, julho.
A. pronuba L. - Barro, maio. Frequente em abril na praia de

Santa Cruz.
A. comes Hb.-Commum em junho e julho nas mattas, donde se

levanta com fi'equencia debaixo das lolhas scccas.

A. c nigrum L. - No Barro á luz em março e fim de julho.
A. xanthographa F. - Outubro (Sousa l).
A. glareosa E.p. - Outubro (Sousa l).
A. spinifera Hb. - Praia cle Santa Cruz, abril.
A. puta Hb. - Barro, abril.

ab. g lignosa God. - Bârro, março e abril. ,
A. segetum Schiff. - Barro, março.
A. saucia Hb. - tsarro, abril.
Pachnobia rubricosa F. --Barro, março.
P. Íaeeta Fr. - Barro. Acode frequente ás luzes clentro de casa

desde janeiro até abril.

:-' -âdsr. - -é
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Dianthoecia albimacula Bkh. - I3arro, maio.
Miana strigilis Cl. - Barro, outubro (Sousa l).
Bryophila muralis F'orst. - tsarro (Sousa l)
Valeria jaspidea Vill. - Barro, março.
Celaena vitalba Frr. - Barro (Sousa !).
Hadena solieri B. -- Barro, frequente (Sousa l).
Metopoceras felicina Donz. - Barro, maio.
Aporophila nigra lhv. - lìarro, dezembro.
Polia flavicincta Ir.-Barro íscusal). Differem rnuito estes exem-

plares clos cle S. F'iel onde todos pertencern á var. meridiona_
/zs B , senclo que os do Barro são do typo.

Polyphaenis sericata E.p. - Barro, outubro (Souse l).
Trigonophofa flammea Erp. - Barro, outubro (Sousa l).
Brotolomia meticulosa 1.. -- Barro (Sousa l).
Tapinostola musculosa FIb. - }3arro, ,iulho.
Sesamia nonagrioidês LeL - Barro, maio e julho.
Leucania scirpi I)up. var. dactylidis B. - Barro, maio. Dois

exemplares são exactamente como o que pintou Rambur no
Cat. s. And. p|.8, fig. 3.
var. montium B. - Barro, abril. 

:

L. loreyi Dup. .- Barro, julho e outubro.
L. vitellina Hb. - l3arro, junho.
L. unipuncta Fhv. -. Rarro, fevereiro,
L. albipuncta tr. - Barro. I.'requente ern julho á luz.
L. lythargyria Esp. ab. argyritis Rbr. - Barro (Sousa l)"
Caradrina ambigua F. -- Praia de Santa Cìruz, abril. Barro, maie_,

e junho.
Cosmia ulicis Stgr. - Barro, novembro.
Cirrhoedia xerampelina Hb. ab. unicolor Stgr. - Barro, outu-

bro (Sousa !).

Orthosia ruticilla Erp. - Barro, fim de levereiro e em marÇo.
0. helvola L. - Barroi novembro.
0. witzenmanni Stndfl. --- Barro (Sousa l).
0. pistacina F. - Barro, janeiro.

ab. rubetra E.p. - Barro (Sousa l).
Cucullia chamomillae Schiff - Barro, março.
Heliothis armig'epa Hb. - Barro, junho.

II5



Ìr6 BROTÉRIA : SERIE ZOOLOGICA 17l

H. incarnata Frr. - Praia de Santa Cruz, abril.
Acontia luctttosa E.p. - Barro, junho e juiho.

Eublemma jucunda FIb. - Frequente nos mattos da Nilelroeira e

Caclriceira em junho e jLrlho.

Thalpochares ostrina I-Ib. - Montes do Rarro, março.

var. aestivalis Gn. -- Cadriceira e Soccorro, junho.

var. carthami HS. - Caclriceira, julho.
T. parva Hb. - Nlontes do llarro e do Soccorro, fim de junlo

e julho.
T. pura Hb. - Montes clo Barro, fim cle março.

Abrostola aselepiadis Schiff. - Barro, março.

Plusia chalcytes lìsp. - Barro, ontubro.
Pl. gamma I-. - Barro, janeiro e abril.
PI. ni Hb. - Barro, fim de julho.
Cerocala scapulosa IIb. -- I'raia de Santa Cruz, fim cle abril.
Grammodes alg:ira I-. - Barro (Sousa !).

Pseudophia lunaris Schiff. - lìarro, maio, á luz (von urrd zur

Mtillen !).

Catocala conversa Etp. -- Barro, julho.

Herminia crinalis l-r. - Cadriceira, junho.

Hypena rostralis I-. - Rarro (Sousa !).

lìam. GEOMETRIDAE

Eucrostes herbaria Hb. - Ban'o, maio.

E.? beryllaria Mn.'-- Barro.6-r,tt, á h,rz. O unico exemplar, um

ó, que apanhei, rnanclei-o ao R. P." J. cle Joannis que m'o

devolveu com esta nota: nJe pense que c'est Eacì'. beryllaria;"
mas dá o nome como duvidoso. Na verdade, comparando-o de-

pois con'r a descripção de NIillière, Iconograpltie, t, pag. 37,

vi que ao verde lhe falta o azulado em que se firma tanto Ì\{il-
lière para a distinguir de todas as especies elÌropeas, verdes.

As antennas são todas louras amarelladas, mesrno a haste. Os

olhos são pretos senr nada cle brunête. A fronte está longe de

ser de branco puro; é antes duma lanugem castanho-averme-

lhacla que contrasta conl o louro desmaiado dos palpos por
baixo e do vertice por cima. As patas são dum amarello aver-
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rnelhado como elle diz, mas não o peito que ó vercle esbran-
quiçado. No mais concorda a clescripção. Será esta uma varie-
clade local ou apenas alguma aberração ì Por possuir só um
exemplar não se pode dissipar a cluvicla.

Nemoria faustinata l4il1. - Barro, outubro. O unico exemplar ó

inteiramente semelhante aos de S. Fiel. Differem da clescripção
de NIillière por terem as linhas transversaes orladas por lóra
de branco.

Âcidalia nexata Hb, - Praia cle Santa Cruz, abril.
A. ochrata Sc. - Serra cla Villa, julho.
À. mediaria Hb. -- N{ontes clo Barro, firn de julho.
A. moniliata F'. - Cadriceira, nas sebes, junho.
A. subsaturata Gn. --- Caclriceira, nas sebes, fim de junho e em

julho.
A. contiguaria Hb. - Barro, junho.
A. virgularia Hb. - Cadriceira e Barro. Desde o fim cle fevereircr

até ao fim de julho encontrei-a tocÌos os meses menos em maio
no qual esteve sempre a chover.

Varía muito. Em geral os exemplares dos primeiros rne-
. ses, fevereiro, março e abril, têem o firndo um pouco n-rais

escul'o, côr de argilla e os pontos mais carregaclos e mais
grossos; as lìnhas são apagadas a não ser a das asas pos-
teriores. Os exemplares cle ji.rnho e julho são mais peque-
nos, mais claros, com os pontos negros ma;s pequenos e li-
nhas rnais sumidas, aos quaes se adapta bem a clescripçâo
de cantenerarìa 8., assim como aos primeiros thes quaclra a

descripção de aastralis Z. - cd,nteneraria \hll. com cuja fi-
gura (Icon. 76, frg. r4) concordam perleitamente alguns exem-
plares.

A. subsericêata Hlv. - Barro, maio.
A. extarsaria HS. var. eriopodata Grasl. - Cadriceira, nas se-

bes, julho.
A. infirmaria Iìbr. - 9x116 e Cadriceira, julho, com a var. agotita-

naria Consf..

A. eugeniata Mill. - Quinta do Barro e Cadriceira, fim de julho.
A. ostrinaria Hb. - Caclriceira, fim de junho e em julho.
A. elongaria Rbr. - Rarro; julho.

I
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A. belemiata Mill. - Cadriceira, fim de julho.
A. politata Hb. - Cadriceira, juliro.
A. lutulentaria Stgr. 

- Cadriceira, junho. O unico exemplar é

mais pequeno e de amarello mais alliviado que os de S. Fiel.
É porém mais conforrne ao typo cle Stgr., pois, segundo rne es-

creveu tsang-FIaas, os exempares cle S, Fiel formam uma va-
riedade distincta por serern maiores e de amarello mais intenso.

A. interjectaria B. --- l3arro. l,Itrito commum pelos caminhos em

^. 
##;J;lïï tata Góze- caclriceira e Nlugicleira, jutho. Bar- - 

:

ro, março (Sousa !).

A. emutaria Hb. - Cadriceira, jull-ro.

A. imitaria Hb. - Encontrei-a em março, abril, maio e junÌro.
Á. ornata Sc. - Barro, março e julho.

ab, badiaria Stgr. -- LÌm exemplar a 13 de dezembro na

matta do Barro, corn faixa e linhas, basal e exterior, de pontos
muito distinctos.
ab. gyrata Hb. - Barro, março. Olhinhos com a pupilla bran-
ca muito desenvolvida.
ab. nolaria Hb. - Barro, julho. Da faixa só ha uma sombra
na margem interna das asas anteriores.

E. porata l'. - Barro, julho.
Rhodostrophia calabrariaZ. - F'requente em junho no monte

do Soccorro.

Timandra amata L. - Barro (Sousa !).

Sterrha sacraria L. - Cadriceira, jtrlho.

0rtholitha plumbaria F. -- Praia rle Santa Cruz, abril.
0. peribolata Hb. - N{ontes do Barro, julho. Os exemplares de

Portugal que tenho visto,tanto rlo Barro como de S. Fiel, téem

a 3.4 faixa muito mais angulosa do que se costuma representar. 
:

Fórma no meio para íóra um angulo agudo muito saliehte. Na
fig. de Millière (Icon.38, frg. 6) apenas ha uma ligeira curva.

Anaitis plagiata L. - Barro e Cadriceira, junho e julho.
Larentia fluctuata L. - Barro, de janeiro a abril.
L. fluviata Hb. - Santa Cruz, fim de abril.
L. basochesiata Dup. - Barro, janeiro, á luz.
L. bilineata L. - Barro e Cadriceira, abundante

t2
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Tephrochlystia oblongata 'lhnbg. -- Caclriceira e Barro, maio,
junho e jLrlho

T. pimpinellata Hb. -- Caclriceira, julho'
T. pumilata Hb. - Barro, abunclante á h-rz em novembro, clezem-

bro, janeiro e fevereiro ; cle novo ern julho. Em Santa Cruz

era Íì'equente em abril.
Phibalapteryx polyg:rammata Ìlkh. - ISarro, janeiro.

Chemerina caliginearia Rbr. -- Barro. Abr-rnclante em janeiro,

fevereiro e rnarço á luz.

Abraxas pantaria L. - Caclriceila, agosto (\4. N'Ícncles !).

Bacta pictaria Curt. _. Betrro, mârço.

Stegania trimaculata Vill. - - Barro, abril'
Metrocampa honoraria Schiff. - !2s1'6, julho, z 3 ó' á luz' am-

bos com as variaçÕes cle côr, qlle a especie apresenta, ttm côr

de tiiolo, o outro cinzento esclÌro.

0pisthograptis luteolata I-. - Barro, setembro.

Venilia macularia I-. - CornmlÌnì em abril em Cintra.

Eiligrinia cauteriata Stgr. - Barro, abunclante em março e abril
dentro cle casa, pou."à" nas parecies á volta das luzes. Íi Ìá

muito abundante o carrasqueiro (Q. coccìfera I-.) cle qlre a la-

garta se sustenta.

Hemerophila japygiaria Costa - Barro (Sousa!).

H. abruptaria 'I'hnbg. 
- $21'1-6 e Caclriceira. Duas em janeiro,

duas em abril e rnuitas ern junho e julho á luz.

Boarmia ilicaria FIG.--' Barro, maio e junho.

Pachycnemia hippocastanaria Hb. - Barro e (ìadriceira, ern

março, maio e junho.

Gnophos varieg:âta Dtp. - I3arro, março.

G. mucidaria Hb. - Barro, outubro (Sousa !).

Ematurga atomaria I.. - Praia cle Santa (-ìruz, abril.

Thaumnonoma vincularia Hb. - Barro, abril e junho'

Enconista miniosaria Dup. - tsarro (Sousa !).

Aspilates ochrearia lìossi -- Santa Cruz, abril.

Prosopolopha opacaria Hb. - Só um exemplar a 9 de janeiro

muito deteriorado.
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Fam. NOLIDAE

Nola togatulalis Hb. - Barro, junho e julho.
N. subehlamydula Stgr. - Barro, março.

Fam. ARCTIIDAE

Arctia villicã I-. - Barro, maio.

Euprepia pudica E.p. - Barro (-sousa !;.

Coscinia eribrum L. var. crysocephala Hb. - Barro, junho e
outubro.

Todos os exemplares que vi do Barro e de Lisboa, que foram
muitos, são da var, chrysoceplzala e constantes, com as asas intei-
ramente brancas, af6ra o ponto discal preto, e a cabeça ruiva.
Só differem no tamanho os individuos das duas gerações; os
da t." (abril) teem 42n* de envergadura e os da 2.^ (junho)
téem só 36"'o'. A côr das asas posteriores no $ e g differe em
todos de todas as descripçÕes que vi: de Ochsenheimer-,
Rambur e Millière, pois nãò são como este diz (lr, pag. zo)
d'un gris cen:lrá'no 3', p/us c/air, na i, nem zueissgraa como
diz O. rrr, pag. 3oo, mas sim dum cinzento muito escuro como
as asas anteriores por baixo.

Deiopeia pulchella L. - Barro, maio.
Apaidia mesog'ona God.-Cadriceira, fim de junho, á borda dum

ribeiro.
Paidia murina Hb. - l3arro, frequente em junho e julho á ltrz.
Lithosia mareida \{n. 

- 
Barro, sobre o trovisco em meados de

julho' 
Fam. PSYCHIDAE

Epichnopterix pulla E.p. - Nos montes do Barro em março (von
uncl zur \{tlllen !).

Encontrei mais duas especies desta familiar Çue se não podem
classificar por só ter as bainhas e as g ? seccas. lJma estava
presa a uma folha de loureiro, outra á de carrasqueiro na matta
do Collegio do Barro.

a, .'- r' .,, ]
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Fam. COSSIDAE

Dlspessa ulula Bkh. - Barro, junho.
Zeazera pyrina L. - Rarro, jr"rlho.

Na Cadriceira vi um pupario, no tronco carcornido duma nes-
pereira, de borboleta saida havia pouco.

Fam. PYRALIDAE

Crambus geniculeus Hrr. - Barro, outubro.
C. contaminellus IÌb. - Monte do Soccorro, junho.
C. craterellus Sc. - Monte do Soccorro, junho.
Crambus sp.ì -- X{ontes do Barro, jutho. lJm só exemplar com

as nervuras das asas anteriores brancas e os espaços interme-
clios louros, a franja douracla e tres pontos pretos na rnargerì
externa entre o meio e o angulo posterior. Será uma aberra-

ção ou alguma nova especie ì Mal se pode clecidir por um só

exemplar.
Eromene superbella Z. - Cad.riceira, julho.
Ematheudes punctella Tr. - Cadriceira, julho.
Homoeosoma exustella R"g.- Barro, julho. Consta-me que desta

especie só se tinha ainda encontraclo um exemplar em Perpi-
gnan.

H. nimbella l. _ S4vle,junho.
Plodia interpunetella Hb. - Julho.
Ephestia tephrinella Ld. - Balro, julho.
Aneylosis cinnamomella Dup. - Julho.
Metallosticha nigrocyanella Cìonst. 

- Quinta do Barre, fim de
julho.

Euzophera ping:uis Hw. - Julho.
Nephopteryx g'enistella Dup. - Cadriceira, fim de junho.

Acrobasis obliqua Z. - Barro e Santa Cruz, abril e maio.
A. porphyrella Dup. - Abundante em junho no monte do Soc-

corfo.
A. glarfcefa Stgr. -- Praia rle Santa Cruz, abril.
Entlotricha flammealis Schiff. - Commum na quinta do Barrcr

em junho e julho.
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Aglossa cuprealis Hb. - _lulho.
Pyralis obsoletalis X'Ín. - Julho.
P. farinalis I.. - Abril, junho e julho.

Stemmatophora combustalis p, 
- f6611111rm nos montes clo

Barro em julho.
Herculia glaucinalis L. --- Junho.
Cledeobia moldavica Esp. var. diffidalis Gn. - 

(-ortmum no

monte do Soccorro em junho e julho.
C. angustalis Schiff. - Barro (SoLrsa !).

Stenia flavipunctalis Hmps. - Junho, l4onte do Soccorro'

Scoparia lineola Curt. -- Junho.
S. crataegella IJb. - Cadriceira, fim de iunho.
S. frequentella Stt. - Barro, julho e novembro.
S. angustea Stph. - Principio de janeiro.

Nomophila noctuella Schiff. - Julho.
Diasemia ramburialis Dup. -- Caclriceira, no leito clum ribeiro'

julho.
Mecyna polygonalis Hb. - Barro e Caclriceira, julho.

Titanio pollinalis Schiff. - 
Praia de Santa Cruz, abril.

Metasia cuencalis Rag.-No fim de julho era commum por bai-

xo dos carrasqr.teiros dos arredores do Barro.

Pionea ferrugalis Hb. -- Janeiro-
P. numeralis Hb. -- \'Ionte do Soccorro em junho; cluinta clo

Barro em julho.
Pyrausta asinalis Hb. - Cadriceira, junho.

P. cespitalis Schiff. - Cadriceira, julho.

P. sanguinalis L. - Praia de Santa Cruz, abril'
P. purpuralis L. - Cadriceira, fim de julho.

P. aurata Sc. - Maio, junho e julho.

Fam. PTEROPHORIDAE

Trichoptilus siceliota Z. - Quinta do Barro, fim de julho.

0xyptilus tristis Z. -- Barro, julho.

O. distans Z. - Mugideira, julho.

Platyptitia acanthodactyla Hb. - Março.

Alucita pentaalactyla 1.. - Cadriceira, firn cle julho'

si*
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A. tetradactyla I-. -- Quinta clo Barro, fim de julho.
var. meristodactyla - Barro, julho.

Pterophorus monodactylus L. -- Cadriceira, fim cle julho. Com-
mum nas sebes.

Stenoptilia? graphodactyla fr. - Cadriceira, julho.
Agdistis heydenii Z. -- Caclriceira, julho.

tram. ORNEODIDAE

Orneodes hübneri Wallgr. - B,arro e Caclriceira. Encontrei-o em
fevereiro, março, junho, julho e novembro.

l-am. TORTRICIDAE

Acalla variegana Schiff - Junho.
Capua ang'ustiora[â Hrv. - Cadriceira, fim de junho, nas sebes.
Pandemis heperana Schiff. - Junho.
Eulia eatoniana Rag. - Xilaio.

Tortrix conwayana tr. - Maio (Rebinbas l).

Conchylis posterana Z.-Ouinta do Barro, na vinha, fim cle julho.
Euxanthis lathoniana Hb. - Barro, junho, monte da Cruz.
E. stramineâ FIw. - Barro, flm de jr"rlho.

Polyehrosis botrana Schiff. - Frequente nos tojos em março e
julho.

Aeroclita consequana HS. - Barro.
Croeidosema plebeiana Z. - Qúnta do Barro, fim de julho.
Steganoptycha corticana Hb. - Caciriceira, junho.
Bactra lanceolana Hb. - Cadriceira, junho, num ribeiro.
Grapholitha succedana Froel. - Abundante nos tojos em março.
Pamene g'allieolana Z. var. amyg:dalana Dup. - Cadriceira, fim

de junho.
Carpocapsa pomonella L. - Julho.
C. grossana Hrv. -1 Cadriceira, junho. Recebi já em S. Fiel uma

porção de glande cle carrasquetro (Quercas cocc.ifera L.) em no-
vembro cle r9o8, que vinha muito atacada pela lagarta; no firn
de agosto e principio de setembro de r9o9 sairam algumas bor-
boletas desta especie.
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Fam. GLYPHIPTERYGIDAE

Choreutis bjerkandrella Thnbg. - Nlonte clo Soccorro, junho.' Simaethis nemorana Hb. - Barro, julho, nurna figueira.
Glyphipteryx Íuscoviridella Hrv. - Caclriceira, maio.
G. equitella Sc.-- Barro, abunclante em maio e junho.
Douglasia transversella Z. - Abrit.

tram, YPONOM EUTTDAE

Yponomeuta eg'reg:iellus Dup. - Caclriceira, junho.

Fam. GELECH|"|DAE

[Íetzneria carlinella Stt. - Julho.
M. metzneriella Stt. - Caclriceira, julho.
M. rp, l - Um grande exemplar de especie desconhecicla, caçado

na Serra da Villa a zo d,e maio. É côr cle palha com o apice
. das asas anteriores tendendo para brunête e LÌm ponto escuro

na extremidade da cellula, sem outros desenhos.
Platyedra vilella Z. - Barro, Êrn de outubro.
Gelechia (tita) solanella B. .- Nlontes do Barro, julho. A lagarta

clesta especie vive nas batatas. Cfr. Brotëria, Serie de Vulga-
rização, vol. rx, fasc. r, pag. 3I.

G. ? triparella Z. - Cadriceira, fim cle julho. Éì duvidosa a classi-
ficação por o unico exemplar não estar bem conservaclo.

Anaeampsis anthyllidella Hb. - Julho.
Ptocheuusa sp.? - À{ontes do Barro, fim de julho. Dois exem-

plares deteriorados.
Euteles kollareÌIa Costa - F-requente em julho na Caclriceira e

nos montes do Barro.
E. ratella HS. 

- Serra da Villa, julho.
Paltodora striatella Hb. - Caclriceira, julho.
Pterolonche inspersa Stgr. *- Serra cla Villa, julho.
Symmoca sig'natella HS. - Cadriceira, junho.
Oegoconia quaalripuneta Hrv. - Barro e Caclriceira, junho.
Blastobasis phycidella Z. - Barco e Cadriceira, junho e Julho.
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B. fuscomaculella R"g. - I3arro, junho e julho ; novembro.
Pleurota pyropella Schiff. -- Nlontes do Barro, julho.
P. ? schlaegerieÌla Z. - Montes do Barro, julho.
P. honorella Hb. - X{ontes clo Barro, julho.
P. biscotella Cl. - Serra da Villa, fim de maio.
P. ericella Dup. -- Cadriceira, junho,
Protasis punctella Costa - Montes do Bario, julho.,
Depressaria subpropinquella Stt. var. phsflsshrella HS. _ Bar_

ro, junho.
D. yeatiana F. -- Caclriceira, julho,
D. alstroemeriana Cl. - Praia de Santa Cruz, abril.
D. ? tenebricosa Z. - Barro, junho.
Lecithocera luticornella Z. - Frequente nos carrasqueiros em

maio e julho.
Borkhausenia Íormosella F. - Cadriceira, junho,

Fam. ELACHISTTDAE

Epermenia staintoniella Stt. - Barro, maio.
Schythris scipionella Stgr, .- Praia de Santa Cruz, abril.
Limnaecia phragmitella Stt. - Cadriceira, fim de julho.
Heliozella sericeella FIaw. - Cintra, abril, a voar nas flores do

carrasqueiro.

Coleophora badiipennella Dup. - Cadriceira, num vallado, julho.
Elachista ? pollinariella Z. * Frequente em março pelos montes

do Barro.
E. dispunctella l)up. - Abundante pelos montes do Barro em

duas gerações: julho e outubro.

Fam. GRACILARIIDAE

Gracilaria scalariella Z.-Frequente, A lagarta vive nas folhas dum
Echiwru sp, ì que recolhi e clonde me sairam rnuitas borboletas.

Corisciium brongniardellum I.-. - Muito abundante em novem-
bro, março e julho; pelo que se vê, em 3 gerações annuaes.

A lagarta é muito commum nas folhas clo carrasqueiro
(Qorcrcus coccìfera L.). Levanta toda a epiderme inferior das fo-

j
'::]fi
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lhas novas mais pequenas, que em breve se encarapinham. I)e-
pbis sae para fóra e chrysalída numa teia fina, transparente.
Apanhei as lagartas duma geração a 6 de outubro e sairam-me
as borboletas dellas a 20 de novembro.

Lithocolletis eoncomitella Bcks. - Barro, março.
Lagarta nas folhas da macieira (Pltrus rnalus I-.) por baixo.

L. blancartlella F'. - Baro e Cadriceira, julho. !
Lagarta nas folhas da macieira por baixo. Ainda que differe

um pouco, talvez seja desta mesma especie outra que vivia ao

mesmo tempo nas folhas do abrunheiro preto (Prunus insiti-
tia L.).

L. joviella Cst. -- Barro, fim cle rnarço.
Lagarta commum nas folhas do carrasqr"reiro (Q. coccifera L.)

por cima, desde dezernbro até março.
L. belotella Stgr. - Commum em março e maio, pelo menos em -

duas geraçÕes.

Lagarta nas folhas do carvalho (Qwercus lusiíanica Lam.)
por baixo, ern outubro e abril. A chrysalicla fica cercada clos

excrementos pretos.
L. quercifoliella Z. - Barro, abril (N'I. Rebirnbas !).

Lagarta nas fcrlhas da Quercws coccifera L,. ou lwsitanica T,am.
por baixo.

L. messaniella Z. - À4uito commum pelo menos na primavera e

otrtomno.
I.agarta ern tocias as esp.ecies de Quercus : sztber, i/e*, cocci-

feta, lasitanica.
L. scopariella Z. -- Cintra, abril.

Lagarta em março nos ramos cle giesta (,garothamnus latens
\[rebb) sob a epiderme.

L. viminiella Stt. - Cadriceira, julho, da folha clum salgueiro.
L. corylifoliella Hr,v. ---Barro, fim cle julho.

Lagarta nas folhas da macieira (Pyrus rualus L.) por cima,
no principio de julho. lião sei se é desta mesma especie outra
que vivia do mesmo modo em outubro.

L. sehreberella F. - Barro, março.
Lagarta nas folhas do ulmeiro (Uhnus cã.mPestris Sm.) por

baixo, em novembro.

"&
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Tischeria complanella Hb. - Barro, junho.
Lagarta em abril nas folhas da Quercas lasitaníca, por cima.

Fam. LYONETIIDAE

Lyonetia clerkella L. 
-Junho 

e julho.
Lagarta commum nas folhas da macieira e cerejeira.

Cemiostoma seitella Z. - Barro, firn de julho.
Lagarta abundante no principio de julho nas folhàs da ma-

cieira por baixo da epiderme superior, onde. fónna uma pus-
tula. Chrysalída fóra. Outra geração no outomno.

Bucculatrix crataeg:i Z. -- Montes do Barro, março.

l-am. NEPTICULIDAE

Nepticula pyg:maeella Hw. --- Caclriceira e Barro, fim de janeiro.
I.agarta abundante em dezembro nas folhas do pilrìteiro (Cra-

taegws sp.).

N. anomalella Gcjeze - Barro, janeiro e fevereiro.
Lagarta em grande abunclancia em dezembro na matta do

Collegio do Barro nas folhas cla roseira brava (Rosa sp.).

N. aurella F. -- Rarro, rÌÌarço.
I.agarta nas folhas cla silva (Rwlttts sp.) em dezembro e ja-

neiro.

N. ulmivorâ, Fologne - Barro, abril e maio.
I-agarta em grancle abunclancia nas folhas do ulmeiro (U/-

ilrus canrp$trìs Sm.) em novembro.
N, suberis Stt. - Barro e Cadriceira, abril.

I-agarta nas folhas cla Quercus coccifera e saber.

Obs. -- Alem destas especies cÍo genero Nelticwla, que se pude-
ram classificar com exactidão, muitas outras recolhi de classifi-
caçào incerta. Estas duvidas só as poclerí tirar quem estudar

as lagartas de cada uma e a fórma da mina na foiha. Esse es-

tudo não o fiz então, nem agora, de longe, o posso fazer. Es-
sas especies são:

No carvalho (Quercws lasitanica Lam.) - lagarta no principio do
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inverno minando a folha em zig-zag ; borboleta grancle, de ca-
beça amarella e asas uniformemente brilhantes.

No carrasqueiro (Q. coccifera L.). - a) lagarta em dezembro e ja-
neiro numa mina larga como a de Tischeria complanel/a; bor_
boleta lindissima, que espero clescrever ern breve, se obtiver mais
exemplares das lagartas que este anno me enviou o meu col-
lega M. Rebimbas.

b) lagaúa em principio de julho, talvez em 2.a geração, I'ormando
mina em zig-zag; borboleta no fim de julho com asas cinzen-
tas, escamas grossas, pêlos da poupa frontal escuros.

No freixo (Frarinus sp.) - lagarta em novembro na Caclriceira,
chrysalida num casulo côr de rosa, borboleta em fevereiro.

Ncr marmeleiro (Cydonia aulgaris Pers.) - Iagarta comrnum em
novembro pelos vallados, casulo da chrysalida de vermelho car-
regado tendendo para roxo, borboleta em janeiro-fevereiro. Ou
ê. N. fugmaeella ou uma especie muito proxima.

No aderno (Rhamnas alaternus L.) - lagarta em janeiro, borboleta
em março. Especie proxima de pygruaeella, se não é esta mes-
ma especie.

Na macieira (Pltrus ntalus L.) - borboleta enr maio e julho.

Fam. TALAEpORilDAE

Bankesia ? staintoni Wlsghm. - Barro, março.
Luffta lapidella Goze- Quinta do Barro, julho.

Fam. TINEIDAE

Atychia n8h8, Tr. * Cadriceira, num matto, julho.
Acrolepia vesperelÌa Z. -Barro e Cadriceira, junho-julho.
Tricophaga abnuptella Woll. - Barro, março e julho.
Tinea quel,cicolella HS. - Barro, julho.
T. Íuscipunetella Hw. - Barro e Cadriceira, junho e julho.
T. pellionella L. - Barro, maio e julho.
T. inquinatella" Z. - Cadriceira, julho.
Meessia ? vinculella HS. - Barro, julho. Julga o R. P." J. de

Joannis gue provavelmente são desta especie os exemplares
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que lhe rnanclei. Só hesita por os clesenhos delles serem mais
Ênos que os clesta especie,

Tineola crassicornella Z. - \,Iontes cla Serra da Villa, maio e julho.
Dysmasia petrinella HS. - X{ontes clo Barro, julho,
Nemotois latreilÌellus F. - Cadriceira, jr-rnho.

I.-am. M ICROPTERYGI DAE

Micropteryx aureatellâ, Sc. *- Caclriceira, nurn carvalho, firn cle

abril.

II

lepidopteros d,e Val de Rosal
em12e13de

(Caparica do Monte)
abril

Na quinta cle Val de Rosal a poucos kilometros cle Lisboa,
perto tle Caparica do X,Ionte, passei ern abril clo anno passaclo clia
e rneio que empreguei na maior parte em procurar os I-epidopte-
ros do sitio. Nos tres clias seguintes alguns alumnos do ColÌegio
de Campolide apanharam mais exemplares clas mesmas especies,
que generosamente me offereceram. As especies recolhidas ou
observadas sio as que se seguem:

Papilio podaliriws L. var. Miegìi ll'h.-X4ieg. - Flxem-
plares já velhos, o que prova ter começado a apparição bastante
antes.

P. machaon L. -Um exemplar muito velho com as asas

esfarrapadas e as cores desbotaclas. No mesmo estaclo me tëem
vindo toclos os exemplares desta especie que tenho recebiclo em
abril de outras partes de Portugal : Algarve e Amendoa na lleira.
Não vejo explicação razoavel deste facto sem se admittir que são
exemplares da geração de setembro que hibernararn.
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Thais rumina I-. -Só vi uma.

Pieris brassicnc I-. -Era commLlm, mas já muito estra-
gada.

P. rapae L. - X4enos abundante que a precedente.
De P. daplìdìce não vi exeriplar nenhum. Do gen. Euchloë vi

alguns a voar que não ;lude apanhar nem clistinguir de que espe-
cie eram. Soube porém que ali perto, no Alfeite, havia nesse

mesmo tempo a Eatclaloì: tagis }Jb.
Melitaca aetherie Hb, - Apanhei g nagnificos exempla-

res á 9 clesta especie ainda não publicada de Portugal. Ao pôr do :
sol e de manhã ceclo eram rntrito faceis de apanhar, por virem
muite mansos a poLÌsal' nas flores clo matto junto ao cruzeiro da
quinta.

Melanargía syllíus Hbst. -Começavam então a appare-
cer; dias depois trouxeram-me muitos os alurnnos de Carnpolide,

Callophrys rubí I.. - Era abunclante.

Lgcae na baton Berg. - I)ois exemplares rnuito recentes clo

typo. Por baixo são durn cinzento azulado muito suave e com as

pintas vermeihas clas asas posteriores rnuito distinctas. lJm mez
mais tarcle, em meado de maio, apparecia em Setubal a var. pa,-
no|les Hb. bastante mais pequena, corrl as asas por baixo muito
escuras, nada cinzentas nerrÌ azulaclas, sem as pintas vermeliras das

pcsteriores, com os pontos negros clas anteriores maiores, com as

asas posteriores mais arredoncladas e a franja das 4 asas com as

malhas pretas rnais clesenvolvidas. Não creio que seja esta Pano-
ptes unicantente uma variedacle de ltatan, vivendo a tão pouca dis-
tancia, quasi ao mesrno ternpo e com caracteres tão clifferentes.

L. astrarche Bgstr. - Dois exemplares ó g, recentes, com :.

pintas grancles eguaes 
.por 

cima ; a g por baixo é clum pardo
escufo.

L. icarus L?.olt. -- l)eviam ter começado a apparecer muito
antes, pois só vi exemplares velhos.

ab. g co erulca. Fuchs - Só uma.

Protbgnttxiã. sanctiflorentis B. - Não era rara no

matto.

Acidalia ?xexa,taHb.-Em grande abundancia na relva
em frente da casa. Em pouco tempo apanhei umas 30.
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Aciclali a su bseri c cata EIw. - Só uma.

Chesias ruJata F. var. lit'togrise arrla Const -Umano rnatto.

Tefltro clt/ystia scoPario.ta Rbr. - Comrttttn nas Lrrzes

do matto.

Pachycncmia lzippocastLtnaria Hb. -Só uma.

Gnopltos cLsPcra.rie Hb. -- Nos sargaços (L-istus) da var-
zea, juntarnente corn a var. pìtyata I?.br.

'lres exemplares apanhei desta especie, todos tres cliflèrentes
entre si. Um corn as faixas pretas, rnuìto clistinctas, tornaclas rlais
visiveis pelo contraste com outras faixas brancas que as orlam;
outro qi.rasi sern clesenhos, dum parclacento escuro nniforme, que
é a var. PìUata. Rbr. ; o terceiro é uma Íbrma intermedia, que se

distingue da piíyata só por ter signaes clas faixas pretas, mas cles-

continnas.

Ho nt a e o s o m d n int b c I I a'L.
Pempelía sororíella Z.

Acrobasís consociella Hb. -- Nasceu en] S. I'-iel, em
maio, de lagarta clue encontrei enr Val cle IÌosal nas folhas da

Qaercorc lwsitanica Lam. Dobra a lolha .e vive dentro cla clobra.

Ste nia f lauipct.nctalis Hmps. -No matto.

Pyrattsta scutalis FIb. -l{uito abunclante no matto.

P. sangttínalís I'.
P. acotttialis Stgr.
P. alboJ'ascialis -r^r. var. ?t't,inutalis Spr. - Commum.

Tortrix croccatta Hb. - Só apanhei urna borboleta, rlas
havia nos ramos clas urzes rnuitas lagartas e chrysaliclas desta es-

_. pecie. Estavam dentro clurn ninho que Íormavarn juntanclo ramos

e tolhas da urze. Era mr-rito abLrndante.

- T. gtticoloran,a Dup. -Já vi poucas borboletas, mas eram

abundantes os puparios vazios nas lolhas clo Aspltodelus sp. qlÌe co-

bre o monte da Cruz.

Cnephas ía u ahlb orn i ana I-. - Era abundante, pousada

nos pinheiros. Sacuclinclo-os levantavam vôo e voltavarn ao ffÌesffÌo
pouso. C)s exernplares que trouxe, são grandes

B actra fur.furatt a Ifiv. --- Só uma.

S e nt a s í a s e e b.o/r/z Rcissl.

l>clL.-- l r3Ì
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Grapholitha dorsana F.

Pamene P inet ana Schlág.

GelechiaerícetellaHb.-Exemp1aresmuitopretos.
Apod.ia helotella Stgr. - É neste genero que se deve pôr

esta especie segundo Lorcl Walsingham e não ern Gelechia (I'it&),
como vem no Catalogo cle Staudinger-Iìebel, n." 2633,

Stagmatophora grabowíella Stgr.-Era commum a

lagarta io ,or-ãninho, dentro cla sua bainha preta, 6xa na axllla o-

das folhas.

Lithocolletis ilicifolíella Z. -- N-as folhas da Quercus

lusitarcìca I-am. por baixo.

L. jooiella Const. -Estava a borboleta a sair das folhas da

Quercus coccifera L. oncle vive a lagarta na pagina superior.

Nepticula ladaniplzrla Mendes -Eram muitos os si-
gnaes das lagartas nas folhas do Cístus ladaniftras L. Esta nova -
especie vem descripta neste mesmo fasciculo da Brotëríd, pag. Io2' ;

est. vr, fig. 9.

N. cístiaoy6, Peyer-Havia nas lolhas das estevas muitas
minas já vazias das lagartas desta especie.

Tinea gra.nella. L.

[epidopteros de Campciide (Lisboa)

Em rgol e rgo2 recebi do meu collega, P.'LuizMaria Al-
ves Correia, muitos lepidopteros noctttrnos, que elle apanhotr
junto ás luzes dentro do Collegio de Campolide. Conservei os nomes

clos seguintes :

Acroruicta porctica Stgr. Especie asiatica que só se tinha eocorl-

trado uma vez na Europa, em Madricl. Agrotis spinifera Hb. em

duas geraçÕes. A. e*clamationis L. A. saucia Hb, Mamestra bras-
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lz+) C. ilÍENDES: LEPIDOPTEROS DE CAIÍPOLIDE

sicae T,. M. clzrysozorca T}kh. e ab. caduca H.S. Diarctltoecìa car-
polhaga tskh. Bryopkila raowla Hb. Haderua solìeri B. Trigono-
pkora flannruea Esp. Brotolomia ntttìcetlosa L. Tapiru,ostola rtwscot-
Iosa Hb. Lewcaruìa unipwncta Hw. L. albipwncta F. Caraclrina
e*igora Hb. C. q?ladrìparncteta tr. C. amltìgwa F. Cirrhoedìa *e-
rampelina Hb. ab. omìcolor Stgr. Xarutlzìa giluago lrsp. Heliotlzis
peltigera Schiff. H. arruigera Hb. Acorutìa lwctuosa Esp. Abundan-
tissirna. Plusia galtt?luc, L. Pl. festu.cae L. Ilypena rostralis L. Po-
lyploca dìlwta l:-.

Acidalìa elongaria Rbr. Muito abundante. Ac. rwsticata var.
mwstelata Ill:r. Ac. margìrcepunctata Góze. Ac. ornata Sc. Eplryra
pwpillaria }ìb. 

^,9terr/za 
sau arìa L. Larentia flactwata L. Teplzro-

clystìa punzilata Hb. Opisthograptis lateolata I-. Hemerophìla japy-
giaria Costa: Aspilates oclzrearìa Rossi.

Coscìruia cribrunz L. var. chrltsocephala IJb. em duas gerações.
Paidìa murina Hb. Dyspessa atkt.la Bkh. var. wanrcorata Rbr.
Zewzera pltrha L.

Etiella zincleenella Tr. Acrobasis obliqua Z. A. porphyrellaDup.
Endotrìclza ifl.anntealìs Schift. Pyralis obsoletalis Mn. P. farinalis
L. Scoparìa resìnm Hw. Sr. lìneola Cuú. Ercta oruatalìs Dup.
Gltphodes otnìonalis H.b. Nomopltila noctuella Schiff. Mecyna poty-
gonalis Hb. Pionea ferrugalis lHb. Ì'yrawsta rzwbilalis Hb. P. asi-
nalìs IJb. P. saruguìrualis L. P. aetrata Sc.

Cnepkasia zu,tlalboncirciana I.. Conchylìs lrybridella lH,b. Gypso-
noma irccarnana }{w. Carpocapsa poìruorcella L.

Plwtella rnacwlipennis Cwt. Nothris aerbascella Ht:. Psecadia
pusiella Roerrer.
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